
Przedsiębiorstwo  Wodociągów  i  Kanalizacji w Obornikach 
Spółka z o.o. 

64-600 Oborniki,  ul. Staszica 41A 
tel/fax  (0 61) 29 615 02 ,  29 615 25 

NIP 787-00-23-856 ,  Identyfikator 630218518 
www.pwik-oborniki.pl , poczta e-mail  sekretariat@pwik-oborniki.pl 

 Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy 
KRS 0000129390, Kapitał zakładowy 82 312 300,00 zł 

 

 

 

 

      ……………………………………………………..  
miejscowość, data  

Zleceniodawca:  
 
Imię ………………………………………………… Nazwisko ……………………………………… 
 
Nazwa Firmy ……..…………………….………………………………………………………………. 
 
Adres zamieszkania/siedziby**……………………………………………………………………….. 
 
Adres do korespondencji ……………………………………………………………………………... 
 
tel. ……………………………………………....... e-mail…………………………………………….. 
 
PESEL __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ NIP __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  
 

 
Zlecenie wykonania ekspertyzy wodomierza dotyczy nieruchomości położonej w 

 
 

……………………………………..przy ul.…………………………………………….…..nr……….. 
 

 
Zleceniodawca zwraca się z prośbą o wykonanie ekspertyzy wodomierza:  
 

Numer, typ i przekrój Producent 
 

Stan wodomierza 
 

Rok legalizacji 

 
 

   

 
Zleceniodawca oświadcza, że wykonał przegląd instalacji wewnętrznej i wykluczył wszelkiego rodzaju 

przecieki na sieci wewnętrznej oraz podłączenie się innych osób do sieci wewnętrznej.  

W przypadku, gdy wynik ekspertyzy wodomierza wykaże prawidłowe działanie wodomierza, 

Odbiorca Usług (Zleceniodawca) zobowiązuje się do pokrycia kosztów związanych 

z przeprowadzeniem ekspertyzy wodomierza zgodnie z obowiązującym w Przedsiębiorstwie 

cennikiem usług:  

• koszt ekspertyzy 150,00 zł 

• koszt transportu – usługa kurierska 100,00 zł.  

Oświadczenie 
Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o.o. reprezentowana przez Prezesa 
Zarządu z siedzibą w Obornikach przy ul. Staszica 41A, 64-600 Oborniki. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@pwik-oborniki.pl 
Dane osobowe przetwarzane będą celem realizacji usług świadczonych przez (PWiK w Obornikach Sp. z o.o.) określonych w niniejszym zleceniu na 
podstawie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz dla celów archiwalnych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. (c, f) RODO). Ma Pani/Pan prawo do: żądania 
dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest 
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji wniosku. Z pełną treścią 
obowiązku informacyjnego na temat przetwarzania Pani/Pana danych osobowych można się zapoznać na stronie https://www.pwik-oborniki.pl w 
zakładce polityka prywatności.                                                                                                                                       

          ………………………..………………………… 
        (czytelny podpis i pieczątka Zleceniodawcy)  

** odpowiednie zaznaczyć 

mailto:sekretariat@pwik-oborniki.pl
mailto:iod@pwik-oborniki.pl
https://www.pwik-oborniki.pl/

